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ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e quatro, às 
nove horas, como estava programado, reuniram-se na residência do 
Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 
Linguísticos (CiFEFiL), Prof. José Pereira da Silva, os professores 
membros do CiFEFiL. Estavam presentes os professores José Pereira 
da Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo, Maria Lúcia Mexias 
Simon, Amós Coêlho da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Il-
ma Nogueira Motta, Valdênia Teixeira de Oliveira Pinto, Patrícia 
Festini e Alfredo Maceira Rodríguez. Depois de responder a diversas 
solicitações dos membros presentes, o Diretor-Presidente deu por i-
niciada a reunião, às dez horas, solicitando ao Prof. Álvaro Alfredo 
Bragança Júnior que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. 
A ata foi aprovada com a solicitação de que se fizesse o acréscimo 
de que no encerramento do VIII Congresso de Linguística e Filolo-
gia, no dia vinte e sete (27) de agosto de dois mil e quatro (2004) se 
procederá à eleição da Diretoria do CiFEFiL para o biênio 2005-
2006. A seguir, o Prof. José Pereira da Silva comunicou que a Profa. 
Maria Emília Barcellos da Silva seria o terceiro membro da comissão 
formada para a atribuição do prêmio Isidoro de Sevilha. Informou 
também que já havia trinta (30) pessoas inscritas para o VIII Con-
gresso Nacional de Linguística e Filologia. O Prof. Amós Coêlho da 
Silva declarou que os autores que enviem trabalhos para a Revista 
Philologus com fontes especiais devem mandar a cópia das mesmas. 
O Prof. José Pereira da Silva informou que o número vinte e oito 
(28) da Revista Philologus será publicado no próximo mês de maio. 
O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior sugeriu a publicação de um 
número especial da Revista Philologus por motivo de seu décimo a-
niversário. O Prof. José Pereira da Silva disse-lhe que pretendia pu-
blicar um suplemento em agosto e solicitou-lhe que escrevesse um 
histórico da citada revista. O Prof. Amós Coêlho da Silva propôs que 
se imprimissem mais exemplares da Revista Philologus. A seguir, o 
Prof. José Pereira da Silva informou sobre a aquisição de material 
para o Almanaque CiFEFiL e distribui entre os presentes o do ano de 
2002. Informou também aos presentes sobre o registro das atas de e-
leição e posse dos atuais diretores do Círculo Fluminense de Estudos 
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Filológicos e Linguísticos (CiFEFiL) no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas. O registro está no Cartório da Comarca da Capital do Rio 
de Janeiro, Avenida Presidente Wilson, número 164, sobreloja 103. 
Protocolado e arquivado, matrícula 136145, Rio de Janeiro, dia vinte 
e um (21) de janeiro de dois mil e quatro (2004). Informou também 
que tinha sido enviada uma carta de cobrança a todos os associados. 
Disse que o saldo do ano passado do CiFEFiL é de cinco mil qui-
nhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos (R$ 
5,597,97). As professoras Maria Lúcia Mexias Simon e Ilma Noguei-
ra Motta referiram-se ao III Encontro Nacional com a Filologia. In-
formaram que há sete conferencistas inscritos para participar. A se-
guir houve a proposta da mudança da correspondência do CiFEFiL 
para folder em vez de envelope, por ficar mais barata e de melhor 
aparência. Concluiu-se que era mais conveniente. A seguir tratou-se 
da busca de patrocinadores para o Prêmio Antenor Nascentes e para 
a Medalha Isidoro de Sevilha. Foram indicadas algumas editoras, 
mas o assunto ficou para ser estudado pela Diretoria de Relações Pú-
blicas. A seguir foram indicados nomes de conferencistas para o VIII 
CNLF. Foram indicados os professores Evanildo Cavalcante Becha-
ra, Helênio Fonseca de Oliveira, Bruno Fregni Bassetto, André Crim 
Valente, José Lemos Monteiro, Maria do Amparo Maleval, Francis-
co Borba, Vanda de Oliveira Bittencourt, Cidmar Teodoro Pais, Ieda 
Maria Alves, Antônio Martins de Araújo, Maria Emília Barcellos da 
Silva, Sigrid de Castro Gavazzi, Maria Helena de Moura Neves e 
Maria Eugênia Lamoglia. Os primeiros indicados serão convidados 
e, em caso de algum não poder aceitar o convite, será indicado outro, 
seguindo a ordem de indicação. A seguir passou-se a tratar de mate-
rial. O Prof. José Pereira da Silva mostrou-se favorável ao uso de pa-
pel de gramatura maior. Sugeriu também que os painéis se compras-
sem já prontos, do tipo dobrável, o que terá que ser feito até o final 
do próximo mês de maio. Concordou-se em consultar a Profa. Cristi-
na Alves de Brito, Diretora Financeira. A seguir surgiu uma proposta 
de ressarcimento do pagamento da inscrição aos membros da Direto-
ria do CiFEFiL, quando participarem de congressos ou outros even-
tos relacionados com estudos linguísticos e filológicos no Brasil. O 
tema ficou para ser discutido com mais profundidade numa próxima 
reunião. O Prof. Álvaro Alfredo Bragança Júnior comunicou aos 
presentes a realização do Simpósio Nacional de Estudos Celtas e 
Germânicos, na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro (UFRJ). O evento é da responsabilidade do Departamento 
de Estudos Anglo-Germânicos, ao qual pertence o professor, que é 
um dos coordenadores. O evento será realizado nos dias trinta (30) 
de agosto a dois (02) de setembro deste ano. O Prof Álvaro Alfredo 
Bragança Júnior solicitou a divulgação do evento, devido à impor-
tância cultural do mesmo. No havendo mais assuntos a serem discu-
tidos nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Diretor-Presidente, 
Prof. José Pereira da Silva, deu por encerrada a reunião às doze horas 
e dez minutos e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Primeiro Secretário, 
redigi esta ata que vai assinada por mim e pelo Diretor-Presidente. 

Rio de Janeiro, seis de março de dois mil e quatro. 


